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ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

z 24. júna 2016,

ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení 
makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite

(ESRB/2016/4)

(2016/C 290/01)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 
o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre sys
témové riziká (1), a najmä na jeho článok 3 a články 16 až 18,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových 
inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 
2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (2), a najmä na jej článok 134 ods. 4,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, ktorým sa pri
jíma rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká (3), a najmä na jeho článok 15 ods. 3 písm. e) 
a články 18 až 20,

keďže:

(1) Na zabezpečenie efektívnosti a konzistentnosti makroprudenciálnej politiky je potrebné, aby tvorcovia politiky 
zobrali riadne do úvahy cezhraničné účinky opatrení makroprudenciálnej politiky prijatých jednotlivými člen
skými štátmi, a ak je to dôvodné, prijali vhodné recipročné opatrenia makroprudenciálnej politiky na účely ich 
riešenia.

(2) Rámec pre dobrovoľnú reciprocitu opatrení makroprudenciálnej politiky ustanovený v odporúčaní Európskeho 
výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 (4) by mal zabezpečiť, aby sa všetky opatrenia makroprudenciálnej 
politiky založené na expozícii, ktoré boli aktivované v jednom členskom štáte, recipročne uplatňovali v ostatných 
členských štátoch.

(3) V reakcii na žiadosť Eesti Pank podľa článku 134 ods. 4 smernice 2013/36/EÚ o reciprocitu v súvislosti s mierou 
vankúša na krytie systémového rizika vo výške 1 %, ktorá sa uplatňuje na domáce expozície všetkých úverových 
inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v Estónsku, sa Generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká 
(ESRB) rozhodla zahrnúť toto estónske opatrenie do zoznamu opatrení makroprudenciálnej politiky, ktoré sa 
odporúčajú na recipročné uplatnenie podľa odporúčania ESRB/2015/2.

(4) Odporúčanie ESRB/2015/2 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.
(3) Ú. v. EÚ C 58, 24.2.2011, s. 4.
(4) Odporúčanie  Európskeho výboru pre  systémové riziká  ESRB/2015/2 z  15.  decembra 2015 o posudzovaní  cezhraničných účinkov 

opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 97, 12.3.2016, s. 9).
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PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

ODDIEL 1

ZMENY

Odporúčanie ESRB/2015/2 sa mení takto:

1. Oddiel 1 odporúčanie C bod 1 sa nahrádza takto:

„1. Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili opatrenia makroprudenciálnej politiky prijaté inými 
príslušnými orgánmi a odporúčané na reciprocitu ESRB. Odporúča sa recipročne uplatniť tieto opatrenia, ako je 
to bližšie opísané v prílohe:

Belgicko:

— navýšenie rizikovej váhy o päť percentuálnych bodov uplatnené podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bod vi) 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na expozície úverových inštitúcií používajúcich prístup založený na interných 
ratingoch, ktoré sa týkajú sa belgických hypotekárnych úverov;

Estónsko:

— miera vankúša na krytie systémového rizika vo výške 1 %, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 133 smernice 
2013/36/EÚ na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v Estónsku.“

2. V prílohe sa vkladá tento text:

„Estónsko

Miera vankúša na krytie systémového rizika vo výške 1 %, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 133 
smernice 2013/36/EÚ na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie 
v Estónsku

I. Opis opatrenia

1. Estónske opatrenie spočíva v zavedení miery vankúša na krytie systémového rizika vo výške 1 %, ktorá sa 
uplatňuje v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, 
ktorým bolo udelené povolenie v Estónsku.

II. Reciprocita

2. Ak členské štáty implementovali článok 134 smernice 2013/36/EÚ do vnútroštátneho práva, príslušným 
orgánom sa odporúča, aby v súlade s článkom 134 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ recipročne uplatnili estón
ske opatrenie v prípade expozícií nachádzajúcich sa v Estónsku, ktoré sú expozíciami úverových inštitúcií, 
ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. Na účely tohto odseku sa uplatňuje lehota uvedená 
v odporúčaní C bod 3.

3. Ak členské štáty neimplementovali článok 134 smernice 2013/36/EÚ do vnútroštátneho práva, príslušným 
orgánom sa odporúča, aby v súlade s odporúčaním C bod 2 recipročne uplatnili estónske opatrenie 
v prípade expozícií nachádzajúcich sa v Estónsku, ktoré sú expozíciami úverových inštitúcií, ktorým bolo 
udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie 
do šiestich mesiacov.“

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. júna 2016

Predseda ESRB

Mario DRAGHI

C 290/2 SK Úradný vestník Európskej únie 10.8.2016


	ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ z 24. júna 2016, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (ESRB/2016/4)

